
Besöksrapport S:t Knuts Gille i Tumathorp 13/7-13 
 
Tillsammans med övriga gäster, samlades vi i vanlig ordning 13.30 i Tommarp och dess 
församlingshem för drink och att hälsa på övriga representanter från övriga gästande gillen och 
rådsmedlemmar. Vädret stod oss bi och solen sken från den klaraste himmel. 
 
14.00 var det dags för en stor procession (drygt 30st) över gatan till Tommarps kyrka för andakt, 
parentation samt utdelning av silver och guld duvor. 10st parentationer, 13st 25års-tecken och 2st 
50års-tecken. En andakt och behängning av tecknen genomfördes. Vacker sång i kyrkan av 
Holger Bak förgyllde i vanlig ordning andakten. 
 
Därefter begav vi oss som brukligt i karavan till bygdegården för kaffe och kakor. Inte lätt att 
vara gäst första gången och hänga med i alla svängar och veta vad som gäller…. 
 
Efter denna ”fika” begav vi oss i ny karavan till Glimmingehus för att avhålla en enklare stämma 
och reception. En mycket trevlig och vacker stund med recipiendi fotografering strax innan 
inmarschen och vacker musik som avrundade denna del av adeldrickningen. 25 nyvorna  
recipiendi lades till skaran av medlemmar i Tumathorps gillet. Krönikören höll ett trevligt 
anförande om vad som skett det gångna året. En mycket god och uppslupen stämning gjorde att 
en del småmissar i programmet doldes snyggt.  
 
Mat och tillhörande dans hade från i år fått en ny adress dvs. Löderups Strandbad. Med hjälp av 
vädret så fick vi en mycket vacker start på kvällen med drink på kullarna utanför. Tyvärr blev 
bilresan från Glimmingehus längre än tidigare och tidsschemat började spricka….En Bouchée 
med lax & skaldjursröra serverades till förrätt och till varmrätt fick vi en mycket välsmakande 
hjortfilé. Måltiden avslutades i vanlig ordning med glass (hemmagjord) och jordgubbar. 
 
Totalt 254 personer hade sökt sig till årets fest. 3 åldermän, Malmö, Visby och Ronneby var 
närvarande. I vanlig ordning fanns även en delegation från Skytte gillet i Aalborg på plats samt 
faktiskt ytterligare 3 personer från Visby samt 4 personer från Flensburg. Detta gjorde att faktiskt 
samtliga gillen var representerade. 
 
Efter diverse tal från såväl Åldermannen i Visby som tacktal från Malmö så lyckades man bryta 
taffeln för kaffe 00.15 ! En 4:a Skåne spelade därefter till 02.00. 
 
Tyvärr blev som ni förstår middagen lite för lång så någon Pollonaisse blev det inte och dansen 
blev det inte heller så mycket av, tyvärr. 
 
Övriga gäster: 
Percy Liedholm med dottern Charlotte Liedholm  Ålderman i Malmö 
Lars Malmgren med maka Christel Hammar-Malmgren Ålderman i Ronneby 
Thorsten Gislestam    Ålderman i Visby 
Helen Nilsson med make Roger Nilsson   Klenodbevarare i Ystad 
Kurt Nilsson med maka Sonja Nilsson   Skyttemästare i Lund 
Åke Andersson med maka Ann Andersson  Skattmästare i Laholm 
Nils-Erik Nilsson med maka Eva-Lena Nilsson  Rustmästare i Landskrona 
Mikael Jensen med Birthe Parkhagen   Stolsbroder i Ringsted 
Uwe-Jens Rahm med maka Margret Rahm  Overdommer i Flensburg 
Samt representanter från Papegojskyttegillet i Aalborg. 
 
Glada Gilles hälsningar 
Henrik o Cecilia Lindal 


